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PLEIN OPTREDEN EN ZOMERMARKT
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 een spetterend optreden gegeven. Ondanks
het weer, waanden we ons in tropische sferen. De muziek, de dansjes en de kleding van de kinderen
straalden maar 1 ding uit….ZOMER!
Na het optreden ging iedereen naar binnen en begon de zomermarkt. Het was een geweldig succes,
er waren veel bezoekers en iedereen was reuze enthousiast. Er waren leuke activiteiten, een veiling,
een loterij, blikgooien, sjoelen, schminken en zelfs een heuse meneer grabbel-Ton! Ook was er
genoeg te eten en te drinken te koop op de markt. Bij iedere activiteit en marktkraam stonden
teamleden en kinderen hun best te doen om het voor iedereen een geslaagde middag te maken.
Kunstwerken gemaakt door de kinderen werden goed verkocht. Door de inzet van het team, de
sponsors en vooral ook door die van de kinderen, is het echt een succes geworden. En dankzij
iedereen die iets gekocht heeft of meegedaan heeft aan een activiteit, is er maar liefst 2000 euro
opgehaald voor de jubileumweek aankomend schooljaar! Dank je wel allemaal voor een super
middag!

GEVONDEN VOORWERPEN
Aan het einde van het schooljaar blijkt vaak dat er aardig wat gevonden voorwerpen op school aanwezig zijn.
Deze stallen we uit op de tafel in de bovenbouwhal. Neemt u alstublieft een kijkje om te zien of er iets van
uw kind(eren) tussen zit. Woensdag a.s. (aan het eind van de dag) halen we ze weg en gaan ze naar een goed
doel.

AFSCHEID GROEP 8 WOENSDAG 5 JULI
Afgelopen donderdag hebben we tijdens een geweldige musical al een beetje afscheid genomen van groep 8.
Maar woensdag is het echt zover…….alle leerlingen van groep 8 gaan onze school verlaten. Omdat dit een
bijzonder moment is en we ze allemaal gaan missen, zwaaien we ze met de hele school uit. Dit zal zo rond
11 uur op het schoolplein zijn.

KENNISMAKINGSOCHTEND
Morgenochtend van 8.45 tot 9.45 uur is het zover. We nemen een kijkje in onze “nieuwe” groep, we maken
kennis met een “nieuwe” leerkracht, “nieuwe” kinderen, “nieuwe” leerstof en een “nieuw” lokaal. Na dit
uurtje gaat iedereen terug naar zijn eigen klas en gaan de kinderen die volgend schooljaar starten weer naar
huis.

LOKAALINDELING
Volgend schooljaar hebben we een andere lokaalindeling, sommige groepen gaan verhuizen.
● Groep 1-2 van juf Ans en juf Emma, blijft in dit lokaal.
● Groep 1-2 van juf Gerdine en juf Veronique, blijft in dit lokaal.
● Groep 3 van juf Barbara en juf Daphne, blijft in dit lokaal.
● Groep 2-3 van juf Barbara en juf Emma, komt in het lokaal van groep 4. (naast het computerlokaal)
● Groep 4 van juf Marian en juf Gonny, komt in het lokaal van groep 5. (gelijk naast blauwe
klapdeuren)
● Groep 5 van juf Esther en juf Ans, schuift 1 lokaal op (daar zit nu ook een groep 5)
● Groep 6 van Juf Marianne en meester Vince, blijft in dit lokaal.
● Groep 6 van juf Linda en juf Masja, komt in het lokaal van groep 7/8.
● Groep 7 van juf Anne en meester Vince, blijft in dit lokaal.
● Groep 8 van meester Peter, komt in het lokaal van groep 8.

JUBILEUMWEEK 18 T/M 22 SEPTEMBER 2017
De jubileumweek zal van maandag 18 september tot vrijdag 22 september zijn. Deze week wordt een echte
feestweek vol met leuke dingen! Sommige dingen willen wij nog even een verrassing houden, maar
hieronder staat alvast een aantal activiteiten van de jubileumweek in het kort:
Maandag 18 september
Workshop Djembé. Deze workshop wordt door Drum4fun verzorgd. In de middag wordt er een optreden
verzorgd door de kinderen. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom!
Dinsdag 19 september
De groepen 1 t/m 8 gaan samen op schoolreis naar………. dit is nog een verrassing.
Woensdag 20 september
Van 08:45 tot 10:00 zal onze sponsorloop zijn. Al het geld wat hier bij wordt opgehaald gaat naar het goede
doel.
Donderdag 21 september
Vossenjacht van 8:30 tot 12:00. Hierbij willen wij een een beroep doen op jullie hulp. Het gaat om het
begeleiden van een groepje. Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u zich volgend schooljaar opgeven bij de
leerkracht van uw kind(eren). Hiervoor zullen wij dan nog een oproep doen.
In de middag zijn de kinderen vrij.
Avondprogramma:
18.30 tot 20.00 pyjamafeest voor de groepen 1 t/m 3. Zij slapen niet op school.
Vanaf 20.00 uur begint het slaapfeest voor de groepen 4 t/m 8. Zij mogen dan op school blijven slapen.
Vrijdag 22 september
Wij gaan gezellig ontbijten met de groepen 4 t/m 8. Om 09.00 uur mogen de kinderen opgehaald worden om
thuis lekker uit te rusten!
Groep 1 t/m 3 is vrij op deze dag.
Verdere informatie over de jubileumweek volgt in het eerste maandbulletin van schooljaar 2017-2018.

